مقاالت

أنس حسونة

*

فلسطينيي ّ
ّ
الداخل:
قراءة في العنف بين
حول تفسيرات العنف وعالقته بالمدينة الغائبة

توطئة :حول المدينة الغائبة
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يكاد غياب املدينة العرب ّي ة يكون املم ّي ز األساسي ال سوسيولوجي
واجلغرافي للجماعة القوم ّي ة العرب ّي ة التي تعيش في إسرائيل.
فال يزال الفل سطيني حتى اليوم ،يعيش في هوامش الريف
الفل سطيني التي بقي فيها بعد قيام إسرائيل ،وبعدما ّ
حط م هذا
القيام مشروع املدينة الفلسطين ّي ة الذي كان قد بدأ يأخذ مالمحه
1
األولى في ك ّل من يافا وحيفا والقدس بني احلربني الع امل ّي تني.
في نظر بعض الباحثني ،فقد أثرت عمل ّي ات التخطيط التي ت لَت
العربي-
قيام إسرائيل -التخطيط اجلغرافي والعمراني للمكان
ّ
في تشويه املجتمع وأفراده ،عبر إحداث عمل ّي ات تغيير قسر ّي ة
مفروضة بق ّوة ال سلطة الرسم ّي ة ،ال بفعل عوامل التط ّور االجتماعي
* باحث وطالب ماج ستير في الدراسات اإلسرائيلية ،جامعة بيرزيت.
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الطبيع ّي ة 2.وهذا ما سنتع ّرض له الحق ًا بالتفصيل ،وما تزعم
هذه الورقة البحث ّي ة أنّه أحد العوامل الرئي س ّي ة التي تُن ِّم ي ظاهرة
العنف في املجتمع الفل سطيني في الداخل.
بقي على األرض
فقد الريف الفلسطيني
ّ
الهامشي والذي َ
بعد ال نّكبة أرضه الزراعية ،و ّ
مت إخضاعه ل سياسات التخطيط
الصهيوني التي هدفت إلى تقطيع أوصال اجلماعة العرب ّي ة،
ومنع تط ّور أكثر ّي ة عرب ّي ة في أي منطقة جغراف ّي ة محددة ،وذلك
عن طريق االنتشار االستيطاني الزراعي والصناعي وإقامة املدن
اليهود ّي ةّ 3.إل أنّ هذا الفقد الذي ُم ِن َي به الريف الفل سطيني بعد
النكبة ،لم يدفع باجتاه ظاهرة الهجرة من الريف العربي إلى
املدينة اليهود ّي ة ،وهذا ما دفع عبر ال سنني إلى تط ُّور «ظاهرة القرية
العربية الكبيرة ،التي تتح ّول إلى مدينة أو بلدة ي سكنها عشرات
آالف ال نّاس ،وليس فيها من مق ّومات املدينة ّإل الت سمية» 4.وقد

يرى بشارة ّ
ّ
ّ
اليهودية،
العربي في الهامش ومحيط المدينة
أن وجود المواطن
ُّ
ِّ
العربي لثقافة الهامش التي ُّ
ّ
يرتد
يتم أدلجتها ومن خاللها،
يؤدي إلى تطوير
ً
ّ
ّ
الوطنية إلى نوع من الفلوكلور
العربي إلى ريفه المفقود «فيؤمثله محوال
المواطن
ّ
ّ
المتمسك بما اندثر وفقد وظيفته االجتماعية ،أي يؤلدج الريف ويحوله إلى نوع فظ
ّ
ّ
الرمزية».
الوطنية
من

أ ّدى غياب املدينة ،إلى غياب املركز الثقافي املوحد ،وإلى غياب
املجتمع الفردي والطبقة الوسطى التي تتبلور َوفق ًا ملطامح
سياس ّي ة ومشروع سياسي قومي ،وبكلمات أخرى ،فقد َع نى
5
ملدني.
غياب املدينة ،غياب املجتمع ا ّ

العربي في الهامش ومحيط
يرى بشارة أنّ وجود املواطن
ّ
العربي لثقافة الهامش التي
املدينة اليهود ّي ة ،يؤ ِّدي إلى تطوير
ّ
العربي إلى ريفه املفقود
يت ُّم أدجلتها ومن خاللها ،يرت ُّد املواطن
ّ
«فيؤمثله محو ًال الوطن ّي ة إلى نوع من الفلوكلور املتم ّس ك مبا اندثر
وفقد وظيفته االجتماع ّي ة ،أي يؤلدج الريف ويحوله إلى نوع فظ
من الوطن ّي ة الرمز ّي ة» 6.ومن املمكن مقاربة هذا ّ
الط رح في سياق
النظري عن الثقافة واملُث ّق ف املُ ستع َم ر .ففي
منوذج فرانز فانون
ّ
فصل «في الثقافة القوم ّي ة» ،من كتابه «معذبو األرض» ،يوضح
فانون العوامل الكامنة وراء العودة إلى املاضي ،كوسيلة لبعث
احلاضر ،في عقول املث ّق فني امل ستع َم رين ،وامل ستع َم رين عموم ًا.
فيج ُد أنّ عجز املستع َم ر أمام احلضارة الغرب ّي ة وسطوتها في
احلالي وتاريخ همج ّي ته
احلاض ر ،يدفع ُه إلى اله َرب من تاريخ عجزه
ّ
احلال ّي ة ،إلى املاضي ،الذي بح سب فانون ،لن يفيد شيئ ًا في
أن يكون ماضي ًا مليئ ًا ب املجد أو العظمة ،ما دام احلاض ُر هو
ُ
والضعف
اللحظة الراهنة ،أي االستعمار
احمللي 7.وهناك جدل ّي ة
ّ
عندما يتع لّ ق األم ُر بتاريخ الشعوب امل ستع َم رة ،ومآالت البحث
في هذا التاريخ ،إما من جانب امل ستع َم ر نف سه أو من جانب
ّ
فيوض ح فانون ،أنّ البحث في تاريخ ما قبل االستعمار،
امل ستعمِ ر.
في مرحلة تاريخ ّي ة سابقة على تاريخ االستعمار املليء بالعار،
وسابقة على الشعور باحتقار الذات والبؤس الراهن ،والكشف
َ
عن تاريخ ساطع ،رائع ،و ُي ُ
الكشف عن
ناقض الوضع الراهن؛ إن
هذا ك لّه ،عن تاريخ حضارة قوم ّي ة في املاضي ،ال يؤ ِّك ُد فقط على
أنّ حضارة قوم ّي ة ستبعث مرة أخرى في امل ستقبل ،بل إن هذا

والعاطفي لدى امل ستع َم ر
سي
ّ
يحدثُ توازن ًا على الصعيدين النف ّ
في احلاضر 8.ومن جهة أخرى ،فإن بحث امل ستعمِ ر في تاريخ
امل ستع َم ر ،ي سعى إلى إقناع امل ستع َم ر أنّ تاريخه ليس ّإل تاريخ ًا
رح ل
البربري
من التش ُّوه
ّ
ّ
واحلضاري وتاريخ من الهمج ّي ة التي إن َ
امل ستعمِ ر اآلن ،سيرت ُّد امل ستع َم ر إلَ يها وسيغرق في الظلمات التي
9
كان غارق ًا بها من قبل.
في الواقع ،تتداخل جدل ّي ة النزاع حول التاريخ واحلاضر
بني امل ستعمِ ر وامل ستع َم رُ ،ب ُط رق مختل ّف ة وبتم ُّث الت مرئ ّي ة وغير
مرئ ّي ة .فبالنسبة لبعض الباحثني ،فإن التصنيفات اخلِ طاب ّي ة
العربي ،لها دو ٌر مهم في
الصهيوني عن
نتج ها امل ستعمِ ر
التي ُي ُ
ّ
ّ
سطيني
إنتاج العنف وإعادة إنتاجه ،واأله ُم ،إعادة إنتاج مت ُّث الت الفل
ّ
عن نف سه مبا يتع لَّ ق بطبيعته الشخص ّي ة .ففي حالة قتل النساء
الفل سطين ّي ات في الداخل ،ترج ُع املؤس سة الرسم ّي ة اإلسرائيل ّي ة
األسباب الرئي س ّي ة في الظاهرة قتل الن ساء الفل سطين ّي ات إلى
الثقافة الفل سطين ّي ة واحلضارة العرب ّي ة اإلسالم ّي ة ،في محاولة
تسويغ ثقافي لهذه املمارسة 10.ويستم ُر فعل التسويغ الثقافي
معي،
هذا إلى أن يصبح مبثابة خلق وفرض حقيقة من نوع ّ
تؤ ّك د على أنّ العنف موجود في الثقافة نف سها وال ُي كِ نُ منعه.
وهكذا« ،تخلق احلقيقة» ،وجتعل من املجتمع الفلسطيني ذاته
ميوضع نف سه فيها ،وتنجح املؤس سة االستعمارية بفرض حقيقة
أنّ الرجل الفل سطيني عنيف وقاتل وأن املرأة الفل سطين ّي ة ضح ّي ة
ومقتولة 11.وترى الباحثة سهاد ناشف ،أنّ مأساو ّي ة ال فَرض هذا،
تكمنُ في أنّه تغلغل في الوعي الفلسطيني وأصبح اقتناع ًا
راسخ ًا بحقيقة أنّ الرجل الفلسطيني وال س ّي ما املسلم ،عنيف
ويقتل املرأة ،وأنّ املرأة ضح ّي ة ومهددة دائم ًا بالقتل ومقتولة ،وأنّ
املنقذ للمرأة هو الرجل األبيض امل ستعمِ ر 12.يتوافق هذا ّ
الط رح،
مع ما جاء على ل سان ال نّاطق باسم الشرطة اإلسرائيل ّي ة عيران
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اإلسرائيل ّي ة ،إلى ش ّل قدرات القيادة العرب ّي ة على إدارة البلدات
العرب ّي ة ،وأيض ًا جعل من تداول ال سلطة في الهيئات الرسمية
العربية يقع حتت تأثير البنى االجتماعي ّة والترتيبات املجتمع ّي ة
التقليد ّي ة ،حيثُ يكون مشحون ًا طوال الوقت بتوترات وصراعات
15
بح سب االنتماءات القبل ّي ة والطائف ّي ة.

وقفة ضد العنف املجتمعي بني فلسطينيي الداخل.

العربي ،بقوله« :إنّ النواة الصلبة لك ّل أعمال
شكيد في الوسط
ّ
13
العنف موجودة في القرى العرب ّي ة اإلسالم ّي ة».
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من ناحية أخرى ،فإنّ ا ُ
خل ضوع جلدل ّي ة خطاب امل ستعمِ ر عن
ّ
الط بيعة اإلن سان ّي ة «ال نُّواة الصلبة» ،للم ستع َم ر وتاريخه ،تقو ُد إلى
أمناط أخرى من الصراع النف سي والتش ُّوه امل َ َد ِن ي في بنية الفرد
كما في بنية اجلماعة .إذ إنّ عمل ّي ة التم ُّدن االجتماعِ ي التي نشأت
في املدن الفل سطين ّي ة املنشأة في ظ ّل الكولونيالية اإلسرائيل ّي ة،
والتي خضعت لعمل ّي ة تخطيط مدني وعمراني ق سري ،أ ّدت إلى
نشوء مت ُّدن اجتماعي جزئي ،ومأزوم ومش ّوه على م ستويات ع ّدة.
فعلى مستوى التخطيط العمراني للح ّي ز العام ،تؤ ِّك ُد الشواهد
على األرض على وجود ثالثة مع ّوقات لتط ّور البلدات العرب ّي ة،
وهي سيطرة إسرائيل على مورد األرض والسيطرة على إدارته
والتخطيط له ،وقد أ ّدت هذه ال سيطرة إلى جتزئة وتقليص احل ّي ز
األرضي الذي تديره وتخطط له ال سلطات احمل لّ ية العرب ّي ة ،وهو ما
ّ
وح ّد منه .إضاف ًة إلى تركيز املواطنني
ق لّ ص من توسيع البلدات َ
العرب وح سر ت سكينهم في أطراف ال ّدولةُ ،م ب َع دين جغرافي ًا عن
مراكز امل ُدن والقوى االقتصاد ّي ة وال سياس ّي ة .أما املع ّوق الثالث،
فهو ازدياد حجم االستيطان القروي الذي استم ّر معظم العرب
يقبعون فيه ،األم ُر الذي أ ّدى إلى تزايد املنازعات على األرض،
14
شح األراضي وارتفاع أسعارها.
وتزايد الطلب على السكن مع ّ
وقد نشأ عن هذه احلالة عدد من العوامل األخرى التي ساهمت
العربي وتزايد املشاحنات في داخله ،مع عدم
في شرذمة املجتمع
ّ
توافر ُس ُب ل ح ّل هذه املنازعات واملشاحنات .إذ أ ّدت ال سياسات

تركت هذه الفوضى اإلدار ّي ة من جانب ،والتضييق اجلغرافي
واملكاني الذي متارسه السلطة املركز ّي ة في إسرائيل على
التج ُّم عات العرب ّي ة ،تركت «القرى املدن ّي ة» أو «املدن القرو ّي ة» أو
«املدن املش ّوهة» ،مأزومة بني مواكبة مظاهر العصرنة املا ّدية من
16
جهة واحملافظة على األمناط ال سلوك ّي ة والقبلية من جهة أخرى.
العربي في إسرائيل نتيجة لهذه السياسات،
فقد فق َد املجتمع
ّ
ونتيجة لفقد املركز املديني؛ أي املدينة العرب ّي ة ،اجلماعة العضو ّي ة
املتماسكة والتي لم تقم امل َدينة مكانها ،ولذلك ،فقد متّت إعادة
ورب ا الطائفة ،وظيفة
إنتاج اجلماعة العضو ّي ة لتؤ ِّدي احلمولةّ ،
17
أيديولوج ّي ة بد ًال من وجود عقد اجتماعِ ي قومي بني املواطنني.

ّإل أنّ احلمولة /الطائفة ،لم ت ستطع تأدية هذا ال ّدور َّإل بقدرِ
الص راعات نف سها التي تدور بني الطوائف.
ما تكون طرف ًا في ّ
ففي ظ ّل املدينة /القرية ،والتشرذم االجتماعِ ي ،والتأ ُّث ر بجدلية
خطاب املستعمِ ر ،لم تستطع احلمولة أن حت ّل مكانَ العقد
أي نوع من االلتحام االجتماعي .إذ
االجتماعِ ي وال أن ت سهم في ّ
لم يقتصر غياب املدينة على أن َي ترك فراغ ًا قومي ًا اجتماعي ًا في
العربيَ ،ب ل دفَع األفراد أيض ًا بعيد ًا عن اجلماعة باجتاه
الوسط
ّ
النزعة الليبرالية الفردان ّي ة ،وأمناط االستهالك الليبرالي في «تقليد
أعمى» للنمط ّي ات احليات ّي ة الغرب ّي ة ،كأحد ا ّ
ملؤش رات على التم ُّدن
املا ِّدي حتت مسم ّي ات كـاستحقاقات الع وملة 18.وميكنُ ع ُّد مثل
هذه ال سلوك ّي ات الفرد ّي ة ،مؤشر ًا مهم ًا وأساسي ًا على حالة التم ُّدن
املش ّوه التي تعاني منها التج ُّم عات العرب ّي ة في الداخل احملت ّل،
والتي ت سه ُم كغيرها من العوامل ،في خلق حالة تشرذم وحت ُّل ل
ِ
الوسط ،ما ميكن أن ُي سهِ م في فهم ظاهرة
اجتماعي في هذا
العنف املجتمعي بني فل سطينيي الداخل.

حول العنف وتفسيراته
«من املعلومات املتوفرة في ملف جرمية القتل املزدوجة التي
ارتكبها شاب (28عام ًا) في يافا بحقّ شقيقتيه فجر اليوم،
اخلميس ،أنّ اجلرمية نفذت أمام أفراد العائلة ،وأن القاتل أدين
م ّرتني سابق ًا بتهديد إحدى القتيلتني ،وأنّ الشرطة لم تفعل شيئ ًا
19
ملنع اجلرمية النكراء».

ّ َّ
ّإل ّ
بقدر ما تكون طرفًا في
الدور إل
أن الحمولة /الطائفة ،لم تستطع تأدية هذا
ِ
ّ
ّ
الصراعات نفسها التي تدور بين الطوائف .ففي ظل المدينة /القرية ،والتشرذم
ُّ
ّ
َ
مكان
المستعمر ،لم تستطع الحمولة أن تحل
االجتماعي ،والتأثر بجدلية خطاب
ِ
ِ
ّ
االجتماعي وال أن تسهم في أي نوع من االلتحام االجتماعي .إذ لم يقتصر
العقد
ِ
َ
َ
َ
ّ
غياب المدينة على أن يترك فراغًا قوميًا اجتماعيًا في الوسط العربي ،بل دفع األفراد
ّ
الفردانية.
أيضًا بعيدًا عن الجماعة باتجاه النزعة الليبرالية

صحافي
هذا ما ور َد ،وما ير ُد عادةً ،في بداية أي خبر أو تقرير
ّ
العربي في داخل
يتع لّ ق بجرمية قتل تقع في نطاق الوسط
ّ
إسرائيل .وهذا اخل َب ُر يؤ ِّك ُد على عناصر مه ّم ة واعتياد ّي ة في
معظم حاالت القتل العائلية وهي ،أو ًال :املجر ُم أحد أفراد العائلة،
ثاني ًاّ ،
الش رطة لم تفعل شيئ ًا ملنع وقوع اجلرمية على الرغم من
حاالت مع ّي نة كاحلالة
علمها بأنّ الضح ّي ة حتت تهديد القتل ،وفي
ٍ
ال سابقة ،يكون املجرم قد أدين من قبل بتهديد الضح ّي ةّ ،إل أنّ
الشرطة حتى في هذه احلالة لم تفعل شيئ ًا ملنع وقوع اجلرمية.
يف ّس ر البعض ظاهرة العنف من خالل إطار حتليلي يتع لّ ق
الداخلي احلاصل بني
ببنية النظام االستعماري وإشاعته للعنف
ّ
أفراد املجموعة امل ستع َم َرة ،وتغذيته لهذا العنف من خالل الوقوف
موقف املتف ّرج املُ راقب ،ط املا بقي هذا العنف في إطار املجموعة
موج ه ًا في ّات اه امل ستعمِ ر نف سه.
نف سها ولم يتع ّداها ليكون ّ
التحليلي أيض ًا ،حالة الفقر والبطالة ،والتضييق
يشمل هذا اإلطار
ّ
املكاني واجلغرافي على العرب في إسرائيل ،إضافة إلى حالة
التش ّوه في املدينة العرب ّي ة أو «القرية املدينة» كما س َب قَ وب َّي نا من
قبل ،بوصفها جميع ًا أسباب ًا تغ ِّذي ال ُع نف في داخل املجموعة
امل ستع َم َرة ،وقد نشأت بفعل سياسة ال ُّس لطة االستعمار ّي ة جتاه
امل ستع َم رينْ.
ويفس ر البعض اآلخر حتت تأثير اخلِ طاب االستعماري
ِّ
اإلسرائيلي ،ظاهرة العنف على أنَّها ظاهرة داخل ّي ة حتى ولو كانت
نتيجة سياسات استعمار ّي ةَّ ،إل أن هذه ال سياسات في نظرهم،
تغ ِّذي ما هو موجود أص ًال في الثقافة احمل لّ ية من ُع نف ثقافي
جتاه فئات بعينها ،كالنساء واألطفال .يخضع التفسي ُر األخير،
بصورة مباشرة للخطاب االستعماري ،ويتب نّا ُه عن نف سه و ُي ف ِّس ر
جرائم القتل في ضوء هذا اخلطاب .ويقود مثل هذا التف سير
معي من جرائم القتل ،وتصنيفها ضمن
إلى التركيز على نوع ّ

تصنيفات خطاب ّي ة مع ّدة م سبق ًا ،كـ «جرائم القتل على خلف ّي ة
الشرف» ،على الرغم من كون اإلحصاءات تُشي ُر إلى تفاوت كبير
في عدد الضحايا جلرائم القتل بني اإلناث والذكور.
ّ
يوض ح اجلدول التالي ،والصادر عن املركز العربي للمجتمع
العربي
اآلمن ،املعطيات الدقيقة باألرقام لضحايا القتل في الوسط
ّ
من  2012/1/1إلى .2018/5/2
منطقة
الشمال

منطقة
املركز

منطقة
اجلنوب

2012

69

60

9

24

35

10

2013

56

41

15

26

22

8

2014

61

53

8

24

29

8

2015

58

44

14

25

24

9

2016

64

54

10

31

24

9

2017

72

62

10

18

42

12

2018

17

17

0

3

12

2

ال سنة

مجمل الضحايا الضحايا
اإلناث
الضحايا الذكور

إجمالي عدد الضحايا في الوسط العربي من يوم  2000/01/01ولغاية
 2018/05/02هو  1263ضحية.
إجمالي عدد ضحايا الشرطة وقوات األمن من  2000/01/01ولغاية 2018/05/02
هو  56ضحية20.

بي اجلدول أعاله أنّ ن سبة الضحايا من اإلناث مقارنة بن سبتها
ُي ِّ ُ
من الذكور منخفضة جد ًا ،وهذا ما ي ساهم في نقض املقولة الثقاف ّي ة
بخصوص العنف كعنصر أساسي في الثقافة احمل لّ ية الفل سطين ّي ة،
وض ُح أن نسبة الضحايا من مناطق ا َ
كما أنّه ُي ِّ
جل نوب ،أي النقب
وبئر السبع ،حيثُ تع ُّد هي املناطق األكثر فقر ًا بني املناطق التي
يقطنها الفلسطينيون في إسرائيل ،أيض ًا أكث ُر انخفاض ًا مقارنة
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بعدد الضحايا في مناطق الشمال واملركز ،وهذا أيض ًا ،ما يدفعنا
نسب شيوع
إلى التشكيك في املقولة االقتصاد ّي ة للعنف ،حيث ُي ُ
العربيّ .إل أنّ نقض هاتني
العنف إلى الفقر والبطالة في املجتمع
ّ
املقولتني ال ُي لغي أنّ للفقر واألسباب الثقاف ّي ة دو ٌر في جرائم القتل
العربيّ ،إل أنّه ي س ُه ُم في التأكيد على أنّ هناك
املرتكبة في الوسط
ّ
العديد من األسباب التي ال ُي كن بحثها منفرد ًة عندما يتعلق األم ُر
العربي.
بجرائم القتل والعنف في الوسط
ّ
في حتليلنا لظاهرة العنف في املجتمع الفلسطيني في
يجب اإلشارة إلى العالقة القائمة بني هذا املجتمع والدولة.
الداخلُ ،
بي عزمي بشارة في كتابه «من يهود ّي ة الدولة إلى شارون»،
فكما ُي ِّ
فإنّ العالقة األساس ّي ة التي ُ
سطيني بال ّدولة هي عالقة
تربط الفل
ّ
بالعربي داخل
اإلسرائيلي
أمن ّي ة بح تَة ،بحيث يكون االنشغال
ّ
ّ
وخارج إسرائيل ،انشغا ًال أمن ّي ًا حتكم ُه عقيدة أمن ّي ة ترى في
العربي خطر ًا دائم ًا وتهديد ًا محدق ًا بال ّدولة ووجودها 21.وبذلك
ّ
العربي الحق ًا ،في
مع
التعامل
في
ة
ي
األمن
العقيدة
هذه
س
تؤس
ّ
ِّ
ّ
العربي» في إسرائيل.
ملواطن
ا
«
جتاه
ة
ي
احلكوم
سياسات
ال
تقرير
ّ
ّ
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ُ
بشكل
تعمل
فمن جهة ،فإنّ املنظومة االستعمار ّي ة اإلسرائيل ّي ة،
ٍ
دؤوب على ترسيخ التقسيمات الطائف ّي ة والدين ّي ة في املجتمع
ٍ
العربي ،ضمن أطر وممارسات األجهزة القانون ّي ة والرسم ّي ة ،ومن
ّ
بينها ُّ
الش رطة .وفي هذا ال سياقُ ،ي ح لِّ ُل مجيد شحادة في كتابه
«لي ست مج ّرد لعبة كرة قدم» ،قض ّي ة العنف في ضوء األحداث
الدمو ّي ة التي تلت مباراة لكرة القدم عام  1981بني فريقني من
منطقة اجلليل ،انتهت بإيقاع قتيلني وأصيب كثيرون بالرصاص
ُ
تعيش
وال سكاكني .كان الفريق األ ّول من قرية كفر ياسيف والتي
فيها أغلبية م سيح ّي ة ،والفريق الثاني من قرية جولس وهي قرية
درز ّي ةّ .إل أنّ األحداث لم تنته بانتهاء املبارة ،فقد تلى األحداثُ هجوم
م سلح من قبل قرية جولس على قرية كفر ياسيفّ ،إل أنّ ذلك لم
يدفع ُّ
الش رطة اإلسرائيل ّي ة إلى التدخل على الرغم من مطلب أهالي
قرية كفر ياسيف من الشرطة إحضار عناصر ُش َرط ّي ة للبلدة
تبي لنا هذه احلادثة والتي وقعت في القرن املاضي،
حلمايتهاُ ّ 22.
العربي في الداخل ،في ظ ّل انتشار
املأزق الذي يعيشه املجتمع
ّ
ال ِّس الح .فمن جهة ،هناك التعويل على حماية ُّ
الش رطة والنظام
والذي ال فائدة منه ،ومن جهة أخرى ،هناك التق سيمات اإلثن ّي ة
تتفج ر بني
والطائف ّي ة التي تغ ِّذيها املنظومة االستعمار ّي ة والتي
ّ
رئيسي في تعميق ُّ
الش روخ املجتمع ّي ة
بشكل
حني وآخر ،وتسه ُم
ٍ
ٍ
ّ
سطيني في الداخل.
في داخل املجتمع الفل
ّ

ومن جهة أخرى ،هناك ُ
عنف األفراد ،وهو ما ُي س ِّم يه الباحث
أي العنف الذي
الفلسطيني مروان الدويري بالـ«العنف املُنزاح»؛ ّ

بشكل مباشر
أشخاص ال عالقة لهم بأسباب العنف
ي َق ُع على
ٍ
ٍ
23
بي الدويري ،أنّ عمل ّي ة التمدين املش ّوه التي
أو غير مباشر .إذ ُي ّ
جرت بعد ال نّكبة للتج ّم عات العرب ّي ة ،أحدثت تغيير ًا اجتماعي ًا
جذري ًا في البنى االجتماعية للمجتمع العربي في الداخل .فقد
َ
تتالش
أخذت املرجع ّي ة التقليد ّي ة تنحو نحو االنح سارّ ،إل أنّها لم
متام ًا بل ما زالت فاعلةّ .إل أنّ فاعل ّي تها تقتص ُر على عقد
«الص لحة» ،عند وقوع اشتباكات حمائل ّي ة دمو ّي ة ،كتلك السابقُ
ُّ
اجتماعي
ذكرها ،دون العمل على إحداث تغيير
جذري .كما أنّ
ّ
ّ
الفلسطيني في الداخل ض ّد العنف مم ّث ًال مبا
استنفار املجتمع
ّ
أساسي مبدى التهديد
بشكل
تب ّق ى من مرجع ّي ات تقليد ّي ة ،يتع لّ ق
ٍ
ّ
القبلي –
الذي ُي ش ِّك ل ُه العنف على النظام
البطريكي املتب ّق ي،
ّ
ّ
ومبدى االنفالت احلاصل ،وال يتع لّ ق بعدد الضحايا إذا كانوا من
24
الفئات املستضعفة كالنساء واألطفال.
ّ
ويوض ح الدويري ،أنّ اجلديد في ما يتع لّ ق بالعنف ،ليس ك ّم ي ًا
نوعي .إذ ميكنُ القول إنّ ما هو حاصل في املجتمع
فحسب ،بل
ّ
ُ
ينخفض فيها عنف السلطة
الفلسطيني اليوم ،هو حالة انفالت،
ّ
َ
االجتماع ّي ة والتربو ّي ة ،في مقابل ارتفاع في عنف الفئات احمل َب ط ة،
والضائعة ،وال سيما عنف الشباب .وأيض ًا ،فإنّ املم ّي ز الثاني للعنف،
هو أنّه ٌ
«عنف ُم نزاح» ،أي «طائش»ُ ،ي خطئ الهدف وال عالقة ل ُه مبصدر
احلقيقي ،وي َق ُع ضح ّي ته «كبش فداء» .إذ ميكنُ مالحظة
اإلحباط
ّ
أنّ العنف املمارس من قبل املع لّ مني في املدارس – وهو بح سب
إحصاءات في ازدياد – تعود أسبابه بح سب بعض الدراسات إلى
أسباب مهن ّي ة وشخص ّي ة لدى املع لّ م وال عالقة للطالب به .وفي داخل
العائلة ،فإنّ العنف املمارس من قبل األب على الزوجة واألوالد ،يتع لّ ق
بأسباب خارج ّي ة ولي ست داخل العائلة ،كذلك األم ُر في حالة الزوجة
التي متارس العنف على األوالد ،وهذا ك ُّله ما ُي س ِّم يه الدويري ،بحالة
االنفالت و«العنف املنزاح» من جهة أخرى .كذلك فإنّ التخ ُّب ط في
املرجع ّي ات لدى األفراد ،وهي احلالة الناشئة عن تآكل في املرجع ّي ات
التقليد ّي ة وتص ُّدعهاُ ،ي سهِ ُم في ظ ّل حالة انتشار السالح وانعدام
املراقبة احلكوم ّي ة على األفراد ،بل وحتى انعدام الوجود ُ
الش َرطي
في ال ُق رى العرب ّي ة واستجابة ُّ
الش رطة للضحايا امله َّددينُ ،يسهِ ُم
ذاك التخ ُّب ط في شرعنة بعض أنواع العنف وحترمي بعضه اآلخ ر .إذ
هناك املرجع ّي ات الدين ّي ة ،وهناك املرجع ّي ة اإلسرائيل ّي ة – بحكم كون
الفل سطينيني مواطنني في إسرائيل – والتي تؤ ِّث ر ثقافي ًا وقيمي ًا
في األفراد ،وهناك املرجع ّي ة التقليد ّي ة املتآكلة والتي ّ
تتدخ ل فح سب
استجابة ملدى تهديد اجلرائم لوجودها املتبقي كما سبق وب ّي نا ،وهناك
أيض ًا املرجع ّي ة الفردان ّي ة الليبرال ّي ة .وفي ظ ّل هذا التخ ُّب ط ،ت سه ُم ك ّل
مرجع ّي ة في شرعنة بعض أنواع العنف وحترمي بعضه اآلخ ر ،ف املرجع ّي ة

ّ
ّ
يوضح الدويريّ ،
يتعلق بالعنف ،ليس ّ
ّ
نوعي .إذ
كميًا فحسب ،بل
أن الجديد في ما
يمكن القول ّ
ُ
ّ
الفلسطيني اليوم ،هو حالة انفالت،
إن ما هو حاصل في المجتمع
ُ
ّ
ّ
والتربوية ،في مقابل ارتفاع في عنف
االجتماعية
ينخفض فيها عنف السلطة
المحب َطة ،والضائعة ،وال سيما عنف الشباب .وأيضًاّ ،
ّ
َ
المميز الثاني
فإن
الفئات
ّ
ٌ
ُ
ُ
ُ
للعنف ،هو أنه «عنف منزاح» ،أي «طائش» ،يخطئ الهدف وال عالقة له بمصدر
ّ َ
ّ
ضحيته «كبش فداء».
الحقيقي ،ويق ُع
اإلحباط

التقليد ّي ة تش ِّر ُع عنف الكبار ض ّد الصغار والرجل ضد املرأة ،وت سه ُم
الدين ّي ة م ّرة في الت سامح وم ّرة في التعصب وممارسة العنف ض ّد
وتشجب املرجع ّي ات اإلسرائيل ّي ة والليبرال ّي ة العنف
الفئات األخرى،
ُ
ضد املرأة واألطفال – على ال ّرغم من عدم تدخ ُّل ها عندما يتع لّ ق األمر
باألطفال الفلسطينيني واملرأة الفلسطين ّي ة – ولك نّها من جهة أخرى
ُ
ويصف الدويري هذه احلالة بقوله:
تؤ ّك د منطق الق ّوة والتدنّي والتف ّوق.
وسياسي ،ونتخ ّب ط بني مرجع ّي ات
اجتماعي
«نحنُ نعيش حالة إحباط
ّ
ّ
ظرف
متضاربة ينتقي ك ّل طرف م نّا ما يناسبه من كل مرجع ّي ة في ٍ
ما ،ويتراجع ع ّم ا انتقاه ويتب نّى مرجع ّي ات أخرى في ظرف آخر ،ك ٌّل
25
أخالقي مببدأ أو مبرجع ّي ة».
وفق املصلحة دون التزام
ّ

ضحايا العنف والشرطة والقانون
تبي التقارير واإلحصائيات الصادرة عن مركز الكرمل
ُّ
لعام  ،2010أنّه وعلى الرغم من حاجة مجموعات مختلفة من
الضحايا العرب للدعم واحلماية من قبل الدولة ،فإنّ هناك
نقصا حادا في اخلدمات الواجب توفيرها من قبل الدولة،
التوج ه ،ما يدخل الضحايا
كاملالجئ أو األماكن الشاغرة لدى
ُّ
كالنساء في دائرة اخلطر املباشر 26.كما أنّ التقارير تشير
التوج ه إلى
إلى أنّه ومقابل االرتفاع احلاصل في الوعي ،وفي
ّ
مؤسسات احلماية والدعم املختلفة ،كاملالجئ ،وخطوط الطوارئ
التوج ه إلى
العرب ّي ة من قبل النساء والفتيات العرب ّي اتّ ،إل أنّ
ّ
الشرطة للتبليغ ن سبته منخفضة ،وخصوص ًا في حاالت العنف
وتبي التقارير أنّ
العائلي واالعتداءات التي حتدث داخل املنزلّ .
ّ
التوج ه للشرطة تنخفض انخفاض ًا حا ّد ًا بعد األحداث
مع ّدالت
ُّ
ال سياس ّي ة والتي عادة ما يرافقها مقتل فل سطينيني على يد
الشرطة اإلسرائيل ّي ة ،وهذا ما ُي دلِّ ل على انعدام الثقة بجهاز
الشرطة اإلسرائيل ّي ة من قبل املواطنني العرب وبكيف ّي ة التعامل

مع القضايا العربية الداخلية كالعنف وجرائم القتل ،إضاف ًة
إلى أنّ العنف املمارس من قبل الشرطة اإلسرائيل ّي ة -والذي
مبي في اجلدول ال سابق منذ مطلع عام
راح ضح ّي ته كما هو ّ
 2000وحتى مطلع شهر أيار من عام  56 ،2018ضح ّي ة من
توج ه الفل سطينيني في
الفل سطينينيُ -ي ش ِّك ل حاجز ًا مانع ًا أمام ّ
إسرائيل إلى ُّ
سطيني
الش رطة 27.هذا احلاج ُز الذي يوقِ ع من الفل
ّ
مأزق آخر ،وهو أنْ تطلب الضح ّي ة من اجلالد حمايتها،
في ٍ
على الرغم من إدراكها للوضع االستعماري القائم.
ت تّفق معظم اآلراء املتع لّ قة بظاهرة العنف على أنّ العوامل
حديث له مع صحيفة «العربي
داخل ّي ة وخارج ّي ة في آن ،ففي
ٍ
اجلديد» ،يؤ ّك د احملامي رضا جابر ،مدير مركز أمان ،أنّ تص ّدع
الهوية اجلماع ّي ة ال سياس ّي ة لفل سطينيي الداخل على ح ساب
أساسي في ظاهرة العنفّ .إل أنّه
بروز الهوية الفردية ،عامل
ّ
ليس العامل الوحيد ،فغياب الدولة ونظامها ،وعدم حت ُّم لها
مل سؤول ّي اتها ،ي سهم بدوره في ّ
تفش ي ظاهرة العنف في املجتمع
احلقيقي
الفل سطيني في الداخل .و ُي شير جابر ،إلى أنّ التدهور
ّ
بدأ من ُذ تشرين األول عام  ،2000إذ انتقلت أعداد كبيرة من عمالء
الض ّف ة إلى القرى الفل سطين ّي ة في الداخل احملتل ،وكانوا عام ًال
إضافي ًا في زعزعة االستقرار وعام ًال ُم سرِع ًا في انفالت اجلرمية
على ح ّد وصفه 28.أ ّم ا النائب في الكني ست حنني زعبي ،فتؤ ّك د
سي في ازدياد اجلرمية هو في غياب عامل
على أنّ ال سبب الرئي ّ
احلقيقي وراء هذه املعطيات املذهلة ليس
أي «أن ال سبب
الردعّ ،
ّ
29
أسباب اجلرمية ،بقدر ما هي أسباب عدم ح لّ ها» .وتشير
الزعبي في حديثها إلى «العربي اجلديد» ،إلى عالقة عمل مباشرة
بني عصابات اجلرمية وبني الشرطة اإلسرائيل ّي ة ،إذ تعمل هذه
العصابات كـ»مخبرين» للشرطة اإلسرائيل ّي ة ،في مقابل تركها
30
العربي.
الداخلي
تعبث باألمن
ّ
ّ
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العربي ،ويتم
تتغاضى عن جرائم القتل حني تكون في املجتمع
ّ
إغالق الكثير من املل ّف ات دون تقدمي لوائح اتهام ض ّد أحد ،بينما ال
32
اليهودي».
مت ُّر ساعات على كشفها في الشارع
ّ

الرشطة اإلرسائيلية :إدارة العنف بني الفلسطينيني بدل محاربته.

ُي دلّ ل حديث ّ
التوج س
كل من زعبي وجابر ،وغيرهما ،على
ُّ
الدائم وانعدام الثقة بجهاز ُّ
الش رطة الذي يعمل كأحد أدوات
َّ
الض بط وال َّس يطرة االستعمار ّي ة في إطار عالقة امل ستعمِ ر
ّ
ملف الوجود ُ
الش َرطي
باملستع َم ر .وهذا ما ينطبقُ على
في القرى العرب ّي ة ،إذ يقول رئيس بلد ّي ة سخنني ،ورئيس
اللجنة القطر ّي ة لرؤساء ال سلطات احمل لّ ية العرب ّي ة مازن غنامي،
جلسة صحاف ّي ة عقدها مركز أمان عام  2016حتت
في
ٍ
عنوان»:العنف وفوضى ال سالح في املجتمع العربي» ،ومقتبس
سطيني في
من ورقة بحث ّي ة بعنوان»العنف في املجتمع الفل
ّ
الداخل :في ضرورة أن يحمي املجتمع نف سه من القانون ال
بالقانون» ،للباحثة لينا أبو احلالوة:
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نحص ن ذاتنا
«ال ُي عقل أنَّنا إذا لم نكنّ االحترام املتبادل ولم
ّ
الشرطي القادم من نهار ّي ا أو
اجتماعي ًا ،ال يعقل أن يع لّ مني
ّ
نتانيا عاداتي وتقاليدي ويقول لي كيف يجب أن يتص ّرف أبناء
البلد الواحد جتاه بعضهم البعض وأن يحافظوا على أمن وسالمة
شخصي واضح وصريح ،أؤ ّك د أننا
بعضهم البعض ..فأنا بشكل
ّ
في سخنني ل سنا بحاجة ملركز شرطة ،ولن يكون هناك مركز كهذا.
ال شرطة جماهيرية وال شرطة عاد ّي ة» 31.ويع لِّ قُ عضو اللجنة الشعب ّي ة
موقف مت سق مع املوقف ال سابق
في كفر ك نّا منصور دهامشة ،في ٍ
ّ
محط ات شرطة في كفر ك نّا جاء
قائ ًال»:إنّ موقفنا املعارض إلقامة
احمللي إعطاء قطعة أرض في كفر ك نّا
بعد اإلعالن عن ن ّي ة املجلس
ّ
إلقامة مركز شرطة عليه .ونذكر أن اغتيال الشهداء خير الدين حمدان
ومحمد خماي سي ومحمد خطيب ومح سن طه وصبري حمادن من
كفر ك نّا لوحدها ،وآخرين على أيدي الشرطة وبرصاصها هو دليل
توج ه الشرطة وتعاملها معنا .تريد حكومة نتانياهو فرض
قاطع على ّ
سكري على شعبنا من خالل مراكز الشرطة ،وهدفها هو
احلكم الع
ّ
هدم البيوت وجتنيد شبابنا ومحاولة تدجينهم ..هذه الشرطة ذاتها

سطيني نف سه في الداخل احملت ّل في فخّ سياسات
يج ُد الفل
ّ
ُّ
الش رطة اإلسرائيل ّي ة ،التي تضعه بني خيارين ال ثالث لهما :فإ ّم ا أن
ي ستغني عن دور ُّ
الش رطة في حمايته ،في ظ ّل تعاونها وعالقتها
املباشرة مع عصابات القتل من ناحية وتركها املجرمني أحرار ًا
مجهولني ،وإ ّم ا أن ينصاع ل سياسات «األس رلة» التي تنتهجها
احلكومات اإلسرائيل ّي ة ،من خالل خطط التجنيد للشباب العربي
في سلك الشرطة اإلسرائيل ّي ة وال تّماهي مع دور املراكز ُ
الش َرط ّي ة
في القرى العرب ّي ة ال سياسي والتغاضي عنه ،بل وحتى أن يكون
جزء ًا من محاربة النشاط ال سياسي العربي ك ُم ج نّد في الشرطة
اإلسرائيل ّي ة.

التابع والعنف المنزاح
«في ذلك النهار وبعدما هدموا البيت وما حوله لي ًال ،جت ّم عنا
جميع ًا وجلسنا ،بكينا وتك لّ منا وف ّك رنا مباذا علينا أن نفعل
اآلن؟ وماذا سنعمل بعدما ه ّدموا كل شيء؟ كنت مصدومة،
مصدومة! كنت استمع لكالم ال نّاس ،وأنا هنا ول ست هنا .لم أكن
في كامل وعيي .أشعر أنّي ضائعة متام ًا في هذه الدنيا .فجأة
سمعت ابني يبكي ،ويصيح .وعرفت! عرفت أنّه زحف في النار.
لم يكن هنالك نار ولكن كان هنالك جمر محترق وتراب وأرض
محترقة .حرق كلتا يديه ،وك ّف يه وأصابعه وبعض ذقنه .أخذناه
إلى امل ستشفى .لكنّ حروقه كانت صعبة جد ًا .كنت أف ّك ر .كان
فكري مشغول بكيف هدموا املنطقة والبيوت ونحن ذهبنا لنراهم
هم أنفسهم في املستشفى .كان شعوري رهيب ًا جد ًا .بقينا
إلي وإلى زوجي بغضب وبكراهية.
في املشفى ،واجلميع ينظر ّ
استدعوا الشرطة لتحقق معي :ي س ّم ونه في إسرائيل بالعنف ضد
األطفال .كان الوضع رهيب ًا وقاسي ًا .ابني يتع ّذب ،زوجي يلومني،
والكل يلوم األم ،والبيت ذهب ،وهم يحققون معي حتقيق ًا قاسي ًا.
أق سى وأصعب يوم في حياتي .وبقينا في املشفى أسبوعني.
وفي كل مرة يحضر األطباء واملم ّرضات ليفحصوا ابني ،ينظرون
إلي بكراهية ويقولون :شو ه املتخلفة! بدائية! كنت البدوية احلمقاء
التي لم ت ستطع حماية ابنها من االحتراق ،قصة طويلة ،قصة
طويلة جد ًا قصتي .ك نّا جميع ًا محزونون ،كلنا .وزوجي أصبح
إنسان ًا آخر ًا ،إنسان ال أعرفه .بدأ يضربني ،أل ّول مرة ،يضربني
ويظ ّل يضربني ولم يتو ّق ف بعدها .صحيح أنّهم هدموا البيت في
ذلك اليوم ،وكذلك حياتي ،وكذلك عائلتي .كل شيء تغير بعد ذلك

علي
اليوم .البيوت واملنطقة هدمت ،وأنا لم أعد أعرف ما الذي ّ
فعله وال أعرف من أنا أص ًال .احتراق ابني حرقني أنا نف سي
من الداخل .حرق عائلتي وحياتي ك لّ ها ،وفي ك ّل مرة انظر إليه
يحترق قلبي من الداخل.»..
هذه شهادة امرأة وأم وزوجة من النقب ،نقلتها الباحثة
نادرة شلهوب ،في ورقة لها نشرها مركز الكرمل ،وقد ّ
مت نقلها
بالفصحى ولك نّها باألساس بالعام ّي ة .بال نّسبة لشلهوب ،فسلوى،
مق ّدمة هذه الشهادة ،ال نّموذج التي تلتقي فيه مجاالت االضطهاد
جميعها وتتشا ُب كِ فيه :البطريرك ّي ة األبو ّي ة ،وأيديولوجيا ال ّدولة
االستعمار ّي ة.

يجب أن ال ينطق وأن ال يتك لّ م ،وهي
سلوى هي ال تّابع ،الذي ُ
ال تّابع الذي فقد حقّ الكالم من ُذ والدته ،ولم يكن عمر ُه الذي قضا ُه
وينجب ابن ًا سيحترق ذات يومَّ ،إل ظ ّل حياة
ح ّي ًا يتك لّ م ويتزوج
ُ
ّ
األبوي،
االضط هاد،
أسباب
ولي ست حياة حقيق ّي ة .اجتمعت فيها
ّ
ُ
معترف بهِ،
الكولونيالي حتى صارت «ال امرأة» ،ومواطن ًا غير
ٍ
ّ
«مواطنة» غير جديرة ح تّى مبواطنتها ،وأم غير صاحلة ،وامرأة
مع نّفة ،بدو ّي ة غير مرغوب بها وغير مرغوب ح تّى بال سماع
عنها ،وصارت مركز ًا للضغط واالضطهاد من ك ِّل اجلهات في
ليلة وضحاها :زوج يع ِّن فها ويضربها ،أط ّب اء ينظرون إلَ يها على
ٍ
أنَّها «البدو ّي ة احلمقا» التي لم ت ستطع حماية ابنها ،وأصبحت
هي ذاتها جتل ُد ذاتها في ك ّل حلظة تنظ ُر فيها إلى طفلها الذي
ّ
غط ت ج سد ُه احلروق.

واملفارقة أنّ سلوى ،حتى بعدما أصبحت ما أصبحت ع لَيه،
ال ُ
تزال تش ِّك ُل «تهديد ًا» لدولة إسرائيل .بكلمات شلهوب ،هي
مرغوب فيه ،هو مشهد ّي ة
الذات غير املرغوب بها ،وما هو ليس
ُ
ٌ
33
«تخ ُّل فها» في نظرِ ال ّدولةّ .إل أنّ مشهد ّي ة سلوى اليوم ّي ة ،لي ست
رب ا كانت كذلك في نظر املستعمِ رين ،الذين
مشهد ّي ة «التخ ُّل ف»ّ ،
من ُي ُ
درك منهم ما اقترفت يدا ُه بحقِّ اآلخر ،ال ُي طيقُ رؤية هذا
جس دِ اإلنسان اآلخر .وأ َّم ا اآلخرون،
الذي خ لَّ فه من ٍ
دمار في َ
ف ُه م الذين ي َرون في سلوى ومثيالتها من النساء العرب ّي ات،
«تخ لَّ ف ًا» متج ّذر ًا وقبح ًا ال ُي طيقون رؤيته لشعورهم بتف ّوقهم
الذاتي على أقرانهم من البشر.
ّ

َ
العالم املُز ِّي ف الذي نحيا
وتفض ُح ك َّل
تع ِّري مشهد ّي ة «سلوى»
ِ
َ
وتفض ُح
فيه وحتيا فيه هِ َي ومثيالتها من ال ِّن ساء .تع ِّري من جهة
اخلاص ة ب امل ستعمِ ر ومنظومته الثقافية عن
ك ّل املقوالت األخالق ّي ة
ّ
َ
األبوي،
البطريركي
وتفض ُح النظام
نفسه وعن اآلخرين ،وتع ِّري
ّ
ّ
الذي ال ُ
يض ُع املرأة والفئات الضعيفة من املجتمع َ
يزال َ
موض ع
وه م ال عالقة لهم بأسبابه احلقيق ّي ة.
االضطهادُِ ،

اجلغرافي،
العربي ،و ُي ض ِّي قُ احل ّي ز
اإلسرائيلي البيت
يهد ُم
ُّ
ّ
ّ
َ
العربي في إسرائيل وفي الض ّف ة الغرب ّي ة ،فيج ُد
عيش
ويض ِّي قُ
ّ
وقاتل ين ِّف ُس عن ُه من خالل
امل ستع َم ر نف َس ه م سكون ًا
هائل ٍ
بعجز ٍ
ٍ
اضطهاد من هم أق ّل ق ّوة وحو ًال منه .وبكلمات فرانز فانون»:بينما
الشرطي ي ستطيعان من أول النهار إلى آخره
نرى امل ستعمِ ر أو
ّ
أن يضربا امل ستع َم ر وأن يهيناه وأن يركعاه ،جند امل ستع َم ر يشهر
سكينه عند أي سر نظرة عدائية أو هجوم ّي ة يلقيها عليه م ستع َم ر
آخر ،ألن آخر ما بقي للم ستع َم ر هو أن ُي دافع عن شخص ّي ته
اإلسرائيلي
لزوج سلوى بعدما َه َد َم
جتاه مواطنه» 34.هكذا لم يبقَ ِ
ُّ
بيته وحياتهَّ ،إل أن ُي دافع عن نف سه وشخص ّي ته احملطمة أمام
زوجته ،تلك أرض ُه اجلرداء الوحيدة التي بق َي ت له ليستعرض ما
تب ّق ى له من رجولة مهانة وذليلة .ولم يبقَ لهذه الزوجة واألم َّإل أن
ُ
حتالف الق َّوة الذي نخض ُع ل ُه
تتل ّق ى هذا االضطهاد خاضعة ملنطقِ
جميع ًا ،وفي حالة سلوى ،ال ّدولة الكولونيالية وسياساتها ال تّدمير ّي ة
األبوي ونزعته
البطريركي
سطيني من جهة ،والنظام
لإلن سان الفل
ّ
ّ
ّ
ال سلطو ّي ة عندما يتع لّ ق األم ُر بالفئات الضعيفة.
قد ال ت ستطيع سلوى أن تع ّب ر عن نف سها بأبلغ من ما ع ّب رت
عنه ،وقد ال ت ستطيع أن تفهم كيف تعي ُد ال ُّس لطة التي تضطهدها
بأوجه مختلفة
ينعكس االضطهاد
إنتاج ذاتها م ّرات وم ّرات ،وكيف
ٍ
ُ
عليها وعلى مثيالتها من الن ساء .وفي املقابل ،فإنّ الزوج نف سه قد
ال ي ستطيع أنْ يفهم عالقات الق ّوة التي حت ّك مت مبصيره ح تّى
يضرب
رجل
ليلة وضحاها إلى ٍ
اللحظة ،لن يعرف كيف حت ّول في ٍ
ُ
زوجته ويحتقرها ،وقد يحتق ُر ذاته هو أيض ًا .ومن الصعب مبكان
قبول منطق الضح ّي ة في حالة الزوجّ ،إل أنّه فع ًال كذلك ،ولن يكون
صعب ًا أبد ًا أن نفهم كيف تكون الضح ّي ة النموذج ّي ة هي سلوى.
ّ
تضط هد ضح ّي ة أخرى،
ّإل أنّ الزوج ضح ّي ة ،وسلوى كذلك ،ضح ّي ة
نتج ها االستعمار متحالف ًا
هذه هي املشهد ّي ة احلقيق ّي ة التي ُي ُ

األبوي الذي يحك ُم سي َر املجتمع
قصد مع النظام
بقصد أو بدون ٍ
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
العربي في الداخل احملت ل أو في الض ف ة احملت ل ة وقطاع غ زّة ،وهي
ّ
املشهد ّي ة التي ال ُ
عقود طويلة تعي ُد إنتاج نف سها حتت
تزال من ُذ ٍ
م س ّم يات عديدة ومن خالل ممارسات مختلفة بعضها ظاهر
اجلنسي في داخل العائلة ،وصو ًال
وبعضها باطن؛ من االعتداء
ّ
ورب ا
إلى القتل حتت م س ّم يات كـ «القتل على خلف ّي ة الشرف»ّ .
يوم ،أو كانت ،إحدى ضحايا هذا القتل ،وها
تكون سلوى ذات ٍ
ُ
نعرف ،أنّ األم ُر فع ًال لم يكن متع لِّ ق ًا بأي «شرف» مزعومَ ،ب ل
نحنُ
كان متع لِّ ق ًا ببن ّي ة سلطو ّي ة استعمارية أبو ّي ة تدمير ّي ة ال غا َي ة لَها
سطيني ،الذي وللمفارقة
ِس وى إخضاع ومحو وإبادة اإلنسان الفل
ّ
ال ساخرةُ ،ي سهِ ُم هو نف سه في هذا ك لّه.
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